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OUR SECTOR FOCUS

Finance and capital markets
Providing better access to 
higher-quality financial services 
across Asia’s developing markets

Environmental protection 
Developing sources
of renewable energy
and encouraging
energy efficiency 

Sustainable agribusiness
Promoting environmentally 
friendly food production, 
processing, and distribution

Infrastructure
Catalyzing economic growth 
and social equity via energy, 
waste, water, transport, and 
telecommunications facilities 

Education 
Building human capital
through the expansion of basic 
and higher education services

Health
Supporting private providers 
of high-quality and affordable 
health care



DEBT
Direct loans at market-based 
rates, B loans, and unfunded 
risk participations

GUARANTEES
Protection against political
and credit risks

EQUITY 
INVESTMENTS
Direct investments in common shares, 
preferred stock, or convertibles; 
investments in private equity funds

TECHNICAL ASSISTANCE
AND CONCESSIONAL CAPITAL
Collaborative support for project 
implementation, institutional capacity 
building, economic stability, and inclusive 
growth; attractively priced and structured 
financing from third-party sources for 
specific industries or geographic areas

PSOD envisions poverty reduction through inclusive, 
sustainable, and socially responsible economic growth that is led 
by the private sector.

OUR MAIN GOAL

სტრატეგიული პარტნიორობის ფართო ქსელი ბაზრის წამყვან მოთამაშეებთან, 
ფინანსურ და კვლევით ინსტიტუტებთან, და სამოქალაქო საზოგადოებასთან, 
რომელიც ჩამოყალიბებულია ADB-ის მიერ სხვადასხვა სფეროებისთვის 50 წლიანი 
განვითარების წარმატებული დახმარების შედეგად

მასპინძელი მთავრობების, კერძო ინვესტორების და პროექტის დეველოპერების 
ნდობას, რომელიც ეფუძნება ADB-ის AAA შეფასებას, გონივრული განთავსების და 
უსაფრთხოების პოლიტიკების დამტკიცებულ რეპუტაციას

დაფინანსება მინიმალური რისკებით დაკრედიტების დეტალური ანალიზის და 
რისკების შემცირებისა და მართვის საფუძველზე, რისკზე მორგებული მიმზიდველი 
უკუგების შეთავაზებით

მომსახურების მიწოდების მრავალმხრივი მიდგომა, რომელიც შედგება არა მხოლოდ 
დაფინანსების, არამედ ინტელექტუალური კაპიტალის და სხვა საკუთრების 
რესურსებისგან

მაღალკვალიფიციური გუნდი დაკომპლექტებული კერძო სექტორის საბანკო 
მომსახურებებისა და ინდუსტრიაში მუშაობის გამოცდილების მქონე 
სპეციალისტებისგან

ორგანიზაციული და თანამშრომლების წარმომადგენლობა 31 რეგიონალურ, ქვე-
რეგიონალურ და ადგილობრივ ოფისებში მსოფლიო მასშტაბით, რაც შესაძლებელს 
ხდის მჭიდრო და მდგრად ჩართულობას კლიენტებთან და ქვეყნის სტრატეგიულ 
დაგეგმვაში, პროექტის ადმინისტრირებაში და რისკების მართვაში პირდაპირ 
მონაწილეობას

PSOD-ის უპირატესობა:  ჩვენი ღირებულებები

აზიის განვითარების ბანკის (ADB) კერძო სექტორის ოპერაციების დეპარტამენტი 
(PSOD) ხელს უწყობს, აყალიბებს და აფინანსებს სხვადასხვა ინდუსტრიებში მომუშავე 
განვითარებადი აზიის კერძო და სახელმწიფო კომპანიებს. ყურადღება ძირითადად მახვილდება 
კომერციულად სასარგებლო ოპერაციებზე, რომლებიც მიმზიდველ ფინანსურ შედეგს იძლევიან 
და ახორციელებენ ADB-ს ორგანიზაციის ეკოლოგიურად მდგრადი და ინკლუზიური 
ეკონომიკური ზრდის მისიის პოპულარიზაციას. 

ვინ ვართ ჩვენ

• ვაფინანსებთ კერძო სექტორის კომპანიებს, ბანკებს და პროექტებს ინფრასტრუქტურის, 
ფინანსური მომსახურებების, სუფთა ენერგიის, აგრო-ბიზნესის, და სხვა წამყვან სექტორებს 
ინვესტირების გზით

• მობილიზებას ვუწევთ მესამე მხარის კაპიტალს კრედიტის გაძლიერების პროდუქტების, 
რისკების გადაცემის ხელშეკრულებების, და დონორთა სახსრებით

• ვახორციელებთ ინვესტირებას აქციების და სხვა სტრუქტურული სახსრების ფორმით, და
ვმართავთ უწყების კაპიტალს, როგორიცაა კლიენტების სახელით სახსრების მართვა

• აქტიურად ვმართავთ ჩვენს პორტფელს, რათა გავაძლიეროთ ფინანსური საქმიანობა, 
განვითარების ზეგავლენა, და გარემოს დაცვასთან, სოციალურ და მმართველობის 
უსაფრთხოებასთან შესაბამისობა

რას ვაკეთებთ OUR PRODUCTS AND SERVICES



ინვესტირება

საერთო წილებში, პრივილეგირებულ აქციებში 
ან კონვერტირებად აქციებში პირდაპირი 
ინვესტირება; ინვესტირება კერძო კაპიტალში

ტექნიკური დამხარება და კონცესიური 
კაპიტალი

მხარდაჭერა პროექტის დანერგვაში, 
ინსტიტუციური შესაძლებლობების 
განვითარება, ეკონომიკური სტაბილურობა, და 
ინკლუზიური ზრდა; ღირებული და 
სტრუქტურული დაფინანსების მოძიება მესამე 
მხარეების წყაროებიდან კონკრეტული 
ინდუსტრიების ან გეოგრაფიული 
რაიონებისთვის  

სიღარიბის შემცირება ინკლუზიური, მდგრადი და სოციალური 
პასუხისმგებლობის მქონე ეკონომიკური ზრდით, რომელიც 
იმართება კერძო სექტორის მიერ. 

ჩვენი მთავარი მიზანი

Wide network of strategic partnerships with leading market players, financial and 
research institutions, and civil society, formed over ADB’s 50 years of successful 
development assistance in diverse operating contexts

Multifaceted approach to service delivery, encompassing not only finance but 
also intellectual capital and other proprietary resources

Mitigated risk financing through rigorous credit analysis and targeted risk 
reduction and management, offering attractive risk-adjusted returns

Organizational and staff presence in 31 regional, subregional, and country 
offices worldwide, allowing closer and sustained engagement with clients and 
direct involvement in country strategy planning, project administration, and risk 
management

Credibility with host governments, private investors, and project developers, 
based on ADB’s AAA rating, reputation for prudent underwriting, and proven 
safeguard policies

Highly qualified team of banking and industry specialists drawn from the 
private sector

THE PSOD ADVANTAGE: OUR VAL

The Private Sector Operations Department (PSOD) of the Asian Development Bank (ADB) 
catalyzes, structures, and provides financing to privately held and state-sponsored companies 
across a wide range of industry sectors throughout developing Asia. The emphasis is on 
commercially viable transactions that generate attractive financial returns while also delivering 
on ADB’s organization-wide mission to promote environmentally sustainable and inclusive 
economic growth. 

WHO WE ARE

•	 Finance private sector companies, banks, and projects in infrastructure, financial services, 
clean energy, agribusiness, and other core sectors via debt and equity investments

•	 Mobilize third-party capital via credit enhancement products, risk transfer agreements, and 
donor funds

•	 Invest in private equity and other structured funds and manage institutional capital in such 
funds on behalf of clients

•	 Actively manage our portfolio to ensure strong financial performance, high development 
impact, and strong compliance with environmental, social, and governance safeguards

WHAT WE DO ჩვენი პროდუქტები და მომსახურებები

ინფრასტრუქტურა
ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა 
და სპეციალური დაფინანსება 
ენერგიის, წყლის, ტრანსპორტის და 
ტელეკომუნიკაციების 
დაწესებულებებისთვის 

ფინანსები და კაპიტალის ბაზრები 
წვდომის გაუმჯობესება მაღალი 
ხარისხის ფინანსურ 
მომსახურებებზე აზიის 
განვითარებად ბაზრებზე

განათლება
ადამიანური კაპიტალის 
განვითარება საბაზისო და 
უმაღლესი განათლების 
მომსახურებების გაუმჯობესების 
გზით

გარემოს დაცვა
განახლებადი ენერგიის 
წყაროების განვითარება და 
ენერგოეფექტურობის 
წახალისება

მდგრადი აგრო-ბიზნესი 
ეკოლოგიურად სუფთა 
საკვების წარმოების, 
დამუშავების და 
დისტრიბუციის წახალისება 

ჯანდაცვა
მაღალი ხარისხის და 
ხელმისაწვდომი ჯანდაცვის 
კერძო პროვაიდერების 
დახმარება

ვალი

პირდაპირი სესხები ბაზარზე 
დაფუძნებული ტარიფებით, B სესხები და 
დაუფინანსებელ რისკებში მონაწილეობა

გარანტიები

პოლიტიკური და საკრედიტო რისკებისგან 
დაცვა

UR SECTOR FOCUS

ჩვენი ფოკუს სექტორები



სამხრეთ-აღმოსავლეთ 
აზია

სამრხრეთ აზია

ცენტრალური და დასავლეთ აზია

აღმოსავლეთ აზია

რეგიონული

განათლება

ინფრასტრუქტურა

ფინანსები

გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით

სოფლის მეურნეობა

მილიარდი

ჯანდაცვა

სარისკო გზავნილების 
მოგვარება

B სესხები

მომარაგების დაფინანსება

ვაჭრობის დაფინანსება
პარალელური 
სესხები

გამოცემის თარიღი: 2021 
წლის აპრილი
კითხვების და 

განმარტებებისთვის:
ტელ: +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

შენიშვნები:
“$” მიუთითებს აშშ დოლარზე.
ციფრები შეიძლება ზუსტად არ დაემთხვეს დამრგვალების 
გამო".

PSOD მიმდინარე პორტფელი, ინდუსტრიების მიხედვით, 2020
($ მილიონი)

2020 წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით

PSOD პირდაპირი თანდაფინანსების სარგებელი 2020
($ მილიონი)

წყნარი ოკეანე

მილიარდი

2020 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით

PSOD მიმდინარე პორტფელი, გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით, 2020
($ მილიონი)

მილიარდი
პარალელური
ინვესტირება

ოფიციალური თანადაფინანსება 
(PSOD) გარანტირებული 

თანადაფინანსება

2020 წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით

მიკრო-დაფინანსების პროგრამა

mailto:newbusiness@adb.org


PSOD აქტივობები 2020

სომხეთი
კოვიდ-19 საწარმოო კაპიტალის 
მხარდაჭერის პროექტი
პროექტი გენდერული ინკლუზიის 
ზრდა მიკრო, მცირე, და საშუალო 
საწარმოებისთვის 

მწვანე ობლიგაციების პროექტი  
CREDO Bank-ის  კოვიდ-19-ის 
ვითარებაში მხარდაჭერა სოფლის 
მეურნეობის მსესხებლებისთვის 

მაზარის გაზის პროექტი
ავღანეთი

Navoi-ის  მზის ენერგიის პროექტი

ინდოეთი

პროექტი მეფრინველეობის ფერმერთა შემოსავლის შენარჩუნებისა და 
საკვების უვნებლობის პროექტი
Avaada Solar ფაზა 2

Azure Power კოვიდ-19-ის ვითარებაში ლიკვიდობის მხარდაჭერის პროექტი 
გუჯარათის მზის ენერგიის პროექტი 
ReNew Power კოვიდ-19-ის ვითარებაში ლიკვიდობის მხარდაჭერის 
პროექტი 
NIIF Fund of Funds-I
Northern Arc კოვიდ-19-ის ვითარებაში საარსებო საშუალებების 
შენარჩუნების მხარდაჭერის პროექტი  
საბინაო დაფინანსებაზე ხელმისაწვდომობის პროექტი ქალებისთვის მცირე 
შემოსავლიან ჯგუფებსა და ღარიბ შტატებში

მწვანე სესხი განახლებადი ენერგიის და ელექტრო-
ავტომობილების დასამუხტი ქსელისთვის  

სამხრეთ ტაილანდის ქარის ენერგიისა და ენერგიის 
შენახვის პროექტი

საგანგებო საწარმოო კაპიტალით მხარდაჭერა 
რძის მიწოდების ჯაჭვისთვის
Reliance Bangladesh-ის თხევადი ბუნებრივი 
აირისა და ენერგიის პროექტი 
Spectra-ს მზის ენერგიის პროექტი

რძის წარმოების ფერმერების მხარდაჭერის და  
საკვების უვნებლობის პროექტი

ვიეტნამი
B.Grimm-ის ვიეტნამის მზის ენერგიის 
პროექტი (ფუ იენის მზის ენერგია)
Gulf-ის მზის ენერგიის პროექტი
Mekong Enterprise Fund IV L.P.
Imexpharm COVID-ფარმაცევტული პროექტი
Binh Duong-ის წყლის გამწმენდი ნაგებობის 
გაფართოების პროექტი 

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა

კოვიდ-19-ის ვითარებაში ენერგიის საგანგებო 
მიწოდების პროექტი
ახალი ენერგო ავტობუსის ლიზინგის პროექტი
მზის ენერგიის დაფინანსება
ჯანდაცვის დაფინანსება — სოფლად კოვიდ-19-ზე 
საგანგებო რეაგირების პროექტი   
კოვიდ-19-ის ვითარებაში Jointown-ის ფარმაცევტური 
დისტრიბუციის გაფართოების პროექტი
კლიმატგამძლე და ჭკვიანი ურბანული წყლის 
ინფრასტრუქტურის პროექტი 

კოვიდ-19-ის პირობებში Tavan Bogd-ის 
ხორბლის მომარაგების ქსელის 
ლიკვიდურობის მხარდაჭერის პროექტი

მონღოლეთ

რეგიონული
კოვიდ-19-ის პირობებში მცირე  ფერმერების მხარდაჭერის 
პროექტი
აზიის მდგრადი ინფრასტრუქტურის მობილიზაციის პროექტი 
Navegar II L.P.
ინვესტირების გაგრძელება OrbiMed Asia Partners IV 
Indorama Ventures რეგიონული ლურჯი სესხის პროექტი

ფინანსები
წყალი და ურბანული მომსახურებებიჯანდაცვა

ენერგია (სხვა)) სოფლის მეურნეობა 
სუფთა ენერგია

ძირითადი სექტორი

ეს რუკა მომზადდა აზიის განვითარების ბანკის კარტოგრაფიის განყოფილების მიერ. საზღვრები, ფერები, მითითებები და ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია არ გულისხმობს აზიის განვითარების ბანკის მიერ 
ნებისმიერი ტერიტორიის სამართლებრივი სტატუსის შეფასებას, ან ასეთი საზღვრების, ფერების, მინიშნებების ან ინფორმაციის მიღებას.               200031 REG ABV

საქართველო

უზბეკეთი

ინდონეზია

ტაილანდი

ბანგლადეში



ADB VENTURES

ADB Ventures არის კერძო სექტორის ოპერაციების დეპარტამენტის დანაყოფი, რომელიც 
მხარდაჭერას უწევს განვითარების ადრეულ ეტაპზე მყოფ ტექნოლოგიურ კომპანიებს, 
რომლებიც აზიის და წყნარი ოკეანის განვითარებად სივრცეში დიდ პრობლემებს 
უმკლავდებიან.

60 მლნ დოლარის სააქციო კაპიტალის ფარგლებში ADB Ventures $4 მილიონამდე 
ინვესტირებას ახორციელებს მასშტაბურ ტექნოლოგიურ გადაწყვეტილებებში, რომლებსაც 
დადებითი ზეგავლენა აქვს კლიმატის ცვლილებაზე, კლიმატთან ადაპტაციაზე და 
გენდერულ თანასწორობაზე.

ADB Ventures-ის მიზანია 2030 წლისთვის მოიზიდოს 1 მილიარდი დოლარის ოდენობით 
რისკების კაპიტალი, რათა ხელი შეუწყოს მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევს. 

ADB Ventures აფინანსებს განვითარების ადრეულ 
ეტაპზე მყოფ ტექნოლოგიურ კომპანიებს, რომლებიც 
აზიის და წყნარი ოკეანის განვითარებად სივრცეში  დიდ 
პრობლემებს უმკლავდებიან

გამოქვეყნების თარიღი: 2021 წლის 
აპრილი დამატებითი კითხვებისთვის 

მოგვმართეთ: ტელ.: +63 2 8632 6540 
newbusiness@adb.org

შენიშვნა: $=აშშ დოლარი.

ანანასის მოსავლის აღება Pinatex წარმოებისთვის, ტყავის მდგრადი ალტერნატივა
 (ფოტო ეკუთვნის Pinatex-ს ავტორი ანანას ანიმი).
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მიკროდაფინანსების 
რისკებში მონაწილეობა 
და გარანტიის პროგრამა 

ADB-ის მიკროდაფინანსების პროგრამის ძირითადი მიზანია 
მიკრო-სესხების მსესხებლებისთვის ფინანსებზე წვდომის 
გაზრდა რისკების პარტნიორ ბანკებთან და მიკროსაფინანსო 
ინსტიტუტებთან გაზიარების გზით 

გამოქვეყნების თარიღი: 2021 წლის აპრილი 
დამატებითი კითხვებისთვის მოგვმართეთ: 

ტელ.: +63 2 8632 6540 
newbusiness@adb.org

რისკების მიკროდაფინანსებაში მონაწილეობის და გარანტიის პროგრამა არის მხოლოდ 
რეგიონული კერძო სექტორისთვის ხელმისაწვდომი ინიციატივა, რომელსაც მხარს 
უჭერს ADB. ის მიზნად ისახავს ფინანსების ხელმისაწვდომობის გაზრდას 
განვითარებადი წევრი სახელმწიფოების (DMC) მიკროსაფინანსო ინსტიტუტების და/ან 
არასაბანკო ფინანსური ინსტიტუტების (NBFI) დაფინანსების გზით. მონაწილეებთან 
მჭიდრო თანამშრომლობით პროგრამა მონაწილეებს სთავაზობს საკრედიტო 
პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესებას, რაც ხელს უწყობს კერძო სექტორის მიერ 
მიკროდაფინანსებაში ინვესტირებას. 

2010 წელს დაწყებულმა პროგრამამ ხელი შეუწყო მიკროსაფინანსო 
ორგანიზაციებისთვის $1.48 მილიონის მოძიებას და მსესხებელთა რაოდენობამ 7 
მილიონს გადააჭარბა. დახმარების მიმღებთა დაახლოებით 95% არიან სოფლად და პერი-
ურბანულ დასახლებებში მაცხოვრებელი ქალები, რომელთა სესხებიც საშუალოდ $400-
ზე ნაკლებია. ეს ფაქტორი პროგრამის მაღალ გენდერულ მგრძნობელობას განაპირობებს 
და სოფლის განვითარებისკენაა მიმართული. ეს შედეგები მჭიდროდ უკავშირდება ADB-
ის 2030 სტრატეგიის შვიდი ოპერაციული პრიორიტეტიდან ხუთს, და ხაზს უსვამს ADB-
ის აქტივობაში ფინანსური ჩართულობის, დაფარვის, და ფინანსური დახმარების როლს, 
რომელიც განვითარებად აზიას მიეწოდება ბანკის კერძო სექტორის ოპერაციების 
მეშვეობით.

პროგრამის ფარგლებში, 2020 წელს მიკროსაფინანსო ინსტიტუტებისთვის გაცემული 
$295 მილიონი ყველაზე დიდი დახმარება იყო პროგრამის არსებობის განმავლობაში. 
აღნიშნული მხარდაჭერის დიდი ნაწილი ხელმისაწვდომი გახდა ADB-ის 
კორონავირუსის (კოვიდ-19) პანდემიაზე რეაგირების ფარგლებში. პროგრამა მიეწოდა 
დაახლოებით 1.5 მილიონ მიკრომსესხებელს და მათი 95% ქალები იყვნენ — აღნიშნულმა 
მნიშვნელოვანი ზეგავლენა იქონია ADB-ზე და კერძო სექტორის ოპერაციების 
დეპარტამენტის გენდერული ეფექტურობის შედეგებზე.

შენიშვნა: $ = აშშ დოლარი

ოჯახი საკუთარ სახლში, სოფელი პილხუვა,   ინდოეთი  (ფოტო:  ADB).
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ADB-ის ვაჭრობისა და მომარაგების ქსელის დაფინანსების პროგრამა 
(TSCFP) გასცემს გარანტიებს და სესხებს  პარტნიორ ბანკებზე 
საერთაშორისო ვაჭრდდობის ხელშეწყობის მიზნით

სუვას პორტი ფიჯის მთავარი საკონტეინერო და მრავალფუნქციური პორტია. ის ქვეყნის საერთაშორისო ვაჭრობის მთავარი კარიბჭეა (ფოტო: ADB)გასცემს

რას ვაკეთებთ:
ბაზრის ხარვეზების აღმოფხვრა 
ვაჭრობისა და მომარაგების ქსელის 
დაფინანსებისთვის. 

გარანტიებისა და სესხების გაცემა 
ბანკებზე ვაჭრობის მხარდასაჭერად. 
სხვადასხვა ოპერაციის მხარდაჭერა:

საქონელი, კაპიტალი და პროდუქცია. 

თანამშრომლობა 240-ზე მეტ ბანკთან 
კომპანიებისთვის იმპორტის და 
ექსპორტის წარმოებაში დახმარების 
აღმოსაჩენად.

2020 წლისთვის რიცხვებით:
$5.8
მილირარდი

მხარდაჭერილი ოპერაციების ღირებულება 
2009-2020: 47.5 მილიარდი

$2.96
მილირარდი

თანადაფინანსება
2009-2020: $28.1 მილიარდი

მხარდაჭერილი ოპერაციების რაოდენობა

2009-2020: 33,093

2,114 მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების 
მხარდაჭერის რაოდენობა 
2009-2020: 21,713

ვაჭრობის დაფინანსება
ფინანსური პროდუქტები 
საგარანტიო პროდუქტები
1.  კრედიტის გარანტია:

ფარავს ბანკის რისკს 100%-მდე და 
გაიცემა 24-48 საათში 

2.  რისკში მონაწილეობის შეთანხმება: 
ავტომატურად შეეხება 85%-მდე

დაფინანსებული პროდუქტები
1. განახლებადი საკრედიტო ხაზი:

სესხები TSCFP ქვეყნებში მომუშავე 
ბანკებისთვის გაგზავნის წინა და შემდეგი 
ტრანზაქციების ხელშეწყობისთვის.

2. დაფინანსებული რისკის მონაწილეობის 
ხელშეკრულება: 
ავტომატურად შეეხება TSCFP 85%-მდე 
საბანკო რისკს დაფინანსებული სავაჭრო 
ოპერაციის ფარგლებში

დისტრიბუციის პროდუქტები (თანადაფინანსება)
1. რისკის განაწილების ხელშეკრულება: 

TSCFP აძლიერებს საწარმოო რესურსებს და 
საკრედიტო ლიმიტს რისკების გაზიარებით

მომარაგების ქსელის დაფინანსება 
1. გაგზავნამდე დაფინანსება არის 

მოკლევადიანი ფინანსური 
საშუალება, რომელიც მიმღებს 
აძლევს კაპიტალს 
მომწოდებლებისთვის თანხის 
გადასახდელად დადასტურებულ 
შეკვეთებზე. 

2. მიმწოდებლის გაგზავნის შემდგომი 
დაფინანსება არის 
მიმწოდებლისთვის თანხის გადაცემა 
პროდუქციის მიწოდების და 
ჩაბარების შემდეგ. 

3. დისტრიბუტორის დაფინანსება არის 
ფინანსების გამოყოფა დიდი 
კორპორაციების 
დისტრიბუტორებისთვის, 
პროდუქციის  გადაყიდვის 
ღირებულების დასაფარად.

მომარაგების ქსელის დაფინანსება 

7,187



ADB-ის ვაჭრობის და მომარაგების ქსელის დაფინანსების 
პროგრამა (TSCFP) გარანტიას და სესხებს გასცემს პარტნიორ 
ბანკებზე საერთაშორისო ვაჭრობის ხელშეწყობის მიზნით

ვებ მომარაგების ქსელის რუკები გამოიყენება მთავრობების, ბანკების, ინვესტორების, 
ჯანდაცვის პროფესიონალების და კომპანიების მიერ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი 
სამედიცინო პროდუქტების მოძიებისთვის, როგორიცაა პირბადეები ან პორტატული სასუნთქი 
აპარატები, ასევე მეტალის და რეზინის კომპონენტები, რომლებიც ერგება ყველა ნაწილს. 
https://www.adb.org/multimedia/scf/#/

ვაჭრობის ხარვეზების, ზრდის და სამუშაოს კვლევა ახდენს ვაჭრობის დაფინანსებაში 
არსებული ხარვეზების იდენტიფიცირებას; ასახავს თუ რატომ არსებობს ეს ხარვეზები; ხსნის 
მათ ზეგავლენას ზრდასა და სამუშაოებზე; და ახდენს ხარვეზების აღმოფხვრის გზების 
იდენტიფიცირებას- $1.5 ტრილიონი (2019 წლის მდგომარეობით), განსაკუთრებით მცირე და 
საშუალო საწარმოებში. 
http://dx.doi.org/10.22617/BRF190389-2

ციფრული სტანდარტების ინიციატივის ფარგლებში ხდება უწყების დაარსება, რომელიც 
ადგენს ფიცრულ სტანდარტებს და პროტოკოლებს, ფინანსურ პლატფორმებსა და ვაჭრობის 
ეკოსისტემაში ფუნქციონალური თავსებადობის ხელშეწყობისა და მონიტორინგისთვის. 

გენდერული თანასწორობის კვლევა ახდენს აზიაში მოქმედი პროგრამის პარტნიორი ბანკების 
ადამიანური რესურსების პოლიტიკის ანალიზს, რათა დადგინდეს თუ როგორ შეიძლება 
აღნიშნული პოლიტიკების გაძლიერება და საბანკო საქმეში მეტი ქალის მოზიდვა, შენარჩუნება 
და წახალისება.
http://dx.doi.org/10.22617/TCS179171-2

ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ინიციატივის ფარგლებში მოიწვიეს საერთაშორისო 
ბანკები, კანონმდებლები, და ორგანიზაციები, ვაჭრობის დამფინანსებელ ბანკებში ფინანსური 
დანაშაულებების კონტროლის მიზნით; გაუმჯობესდეს აღმოჩენის, გამოძიების და 
აღსრულების პროცესები ვაჭრობაზე დაფუძნებული ფულის გათეთრების მიმართულებით; და 
შემცირდეს ვაჭრობის დაფინანსების ხელმისაწვდომობით გამოწვეული უარყოფითი შედეგები.

შესაძლებლობის განვითარების ინიციატივა  TSCFP წარმოადგენს შესაძლებლობის 
განვითარების ინიციატივას, რომელიც მოიცავს ვაჭრობასთან, მომარაგების ქსელის 
დაფინანსებასთან, ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლასთან, ველური ბუნებით 
არალეგალური ვაჭრობის აღმოფხვრასთან, თანამედროვე მონობასთან და ადამიანებით 
ვაჭრობასთან, და მდგრადობასთან დაკავშირებულ ონლაინ რესურსებს; აქვე ხელმისაწვდომია 
ბანკებთან, რეგიონულ კონფერენციებთან; ვაჭრობის და მომარაგების დაფინანსების პარტნიორ 
ბანკებთან, და ვებ-სემინარებთან დაკავშირებული ინფორმაცია.
https://www.adb.org/what-we-do/trade-supply-chain-finance-program/overview

www.adb.org/tscfp 
tradefinanceunit@adb.org LinkedIn

ცოდნის და შესაძლებლობების განვითარება—პროდუქტები და ინიციატივება

გამოქვეყნების თარიღი: 2021 წლის აპრილი 
დამატებითი კითხვებისთვის მოგვმართეთ: 

ტელ.: +63 2 8632 6540 
newbusiness@adb.org

შენიშვნა: $ = აშშ დოლარი

https://www.adb.org/multimedia/scf/#/
http://dx.doi.org/10.22617/BRF190389-2
http://dx.doi.org/10.22617/TCS179171-2
https://www.adb.org/what-we-do/trade-supply-chain-finance-program/overview
http://www.adb.org/tscfp
mailto:tradefinanceunit@adb.org
mailto:newbusiness@adb.org


2020 პროექტები
ინფრასტრუქტურა

დამკვეთი: Afghan Power Plant Company Limited (APPC)

ADB-ის ჩართულობა: $10 მილიონიანი სესხი ჩვეულებრივი საწარმოო კაპიტალიდან; $10 
მილონი სესხი აზიის წამყვანი კერძო სექტორის ინფრასტრუქტურის ფონდისგან (LEAP)

ძირითადი მახასიათებლები:
• ავღანეთის გაზის პირველი კერძო ენერგეტიკული სადგურის პროექტი დაფინანსდა განვითარების 

ფინანსური ინსტიტუტების, მათ შორის ADB-ის მიერ. საერთაშორისო ფინანსური კორპორაცია და 
„Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft“ (DEG), გერმანიის სახელმწიფოს საკუთრებაში 
არსებული განვითარების ბანკისKfW-ს შვილობილი ასევე უზრუნველყოფენ სასესხო დაფინანსებას 
თითოეული $23.8 მილიონის ოდენობით. 

• პროექტი მოიცავს ქალაქ მაზარ-ი-შარიფში დგუშიანი ძრავის მქონე 58.56 მეგავატიანი სადგურის 
განვითარებას, მშენებლობას, ოპერირებას და ტექნიკურ მომსახურებას. ასევე, გაზის ველების ხელახლა 
გახსნას შიბარღანში, ჩრდილოეთ ავღანეთში.

• პროექტი გაზრდის ადგილობრივ ენერგო წარმოებას და შეამცირებს ენერგიის იმპორტს, რითაც ხელს 
შეუწყობს ავღანეთის გრძელვადიან ენერგოუსაფრთხოებას, ხელმისაწვდომობას და მდგრადობას.

• APPC 100% ეკუთვნის დუბაიში დაარსებულ ოფშორულ კომპანიას. მისი 90% ეკუთვნის Ghazanfar 
Group-ს და 10% Hassan Allam Holding BV-ს.

• Ghazanfar Group ავღანეთში უმსხვილესი კონგლომერატია ნავთობის და გაზის მოპოვების, წარმოების, 
გადამუშავების, შენახვის, ვაჭრობის და დისტრიბუციის, მშენებლობის, ბანკების და ფინანსების, 
სოფლის მეურნეობის, სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების, მედია და უსაფრთხოების 
მიმართულებით. Hassan Allam-ის სათაო ოფისი ეგვიპტეში არის წამყვანი საწარმო ინჟინერიის, 
მშენებლობის და ინფრასტრუქტურის მიმართულებით, რომელსაც 80, 000-ზე მეტი დასაქმებული ჰყავს 
და შუა აღმოსავლეთსა და აფრიკაში 80 წლიანი გამოცდილება აქვს.

ADB-ის წვლილი:
• გრძელვადიანი დაფინანსების მობილიზება, რაც არ არის ხელმისაწვდომი ავღანეთის კერძო 

სექტორის ენერგეტიკული პროექტებისთვის. 
• მიღებული შედეგების დემონსტრირება ავღანეთში გაზის ელექტროსადგურის 

სიცოცხლისუნარიანობის ხაზგასმით.
• კერძო სექტორის საშუალებით საბაზისო ინფრასტრუქტურის შექმნაში დახმარება მოწყვლადი და 

კონფლიქტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ ქვეყანაში. 
• ავღანეთში კერძო სექტორის ენერგეტიკული პროექტების დაფინანსების ხელშეწყობა.  

ავღანეთი: მაზარის გაზის პროექტი 

გამოქვეყნების თარიღი: 2021 წლის აპრილი 
დამატებითი კითხვებისთვის მოგვმართეთ: 

ტელ.: +63 2 8632 6540 
newbusiness@adb.org

დადასტურების თარიღი:  2020 წლის 20 თებერვალი 
დაწყების თარიღი:  2020 წლის 15 ივნისი

შენიშვნა: $ = აშშ დოლარი

პროექტის მიზანია რუსეთის ფედერაციის მიერ აშენებული, შემდეგ მიტოვებული და უფუნქციოდ დარჩენილიგერქუდუქის 
გაზის გადამამუშავებლის აღდგენა და ამუშავება ავღანეთში (ფოტო: ADB).

mailto:newbusiness@adb.org


2020 პროექტები
ინფრასტრუქტურა

დამკვეთი: Spectra Solar Park Limited (SSPL)

ADB-ის ჩართულობა:  $13.3 მილიონიანი სესხი ჩვეულებრივი საწარმოო რესურსებიდან; $4.4 მილიონი 
სესხი კანადის კლიმატის ფონდი აზიის კერძო სექტორისთვის II (CFPS II)

ძირითადი მახასიათებლები:
• პროექტი შედგება 35 მეგავატი ქსელთან დაკავშირებული მზის ენერგიის სადგურისგან, რომელიც 

მდებარეობს პატურიაში, შიბალოის ქვე-რაიონში, მანიკგანჯის რაიონში. პროექტის ფარგლებში 
მოსალოდნელია ძვირადღირებული წიაღისეულის ეროვნული მოხმარების და მოთხოვნა-მიწოდებაში 
არსებული ხარვეზის შემცირება, რაც თავის მხრივ შეამსუბუქებს იმპორტირებულ ენერგიაზე 
დამოკიდებულებას. ეს არის პირველი კერძო სექტორის მზის ენერგიის პროექტი ბანგლადეშში, რომელიც 
დაფინანსდება მრავალმხრივი განვითარების ინსტიტუტების მიერ. 

• SSPL-ის, ახლად შექმნილი განსაკუთრებული დანიშნულების  მქონე მოწყობილობის 80% ეკუთვნის 
ბანგლადეშში დაარსებულ კომპანიას Spectra Engineers Limited (SEL), ხოლო 20% Shunfeng Investments Limited-
ს (SIL), რომელიც დაარსებულია ჰონგ კონგში, ჩინეთი. SEL არის Spectra Group-ის წამყვანი სუბიექტი, 
რომელიც სხვადასხვა დარგებში, მათ შორის საინჟინრო და მშენებლობის მიმართულებით მუშაობს. SIL არის 
Shunfeng Group-ის შვილობილი, და არის სრულად ინტეგრირებული მზის ფოტოელექტროობის 
მომსახურების პროვაიდერი, რომელიც მონაწილეობს მზის ენერგიის სადგურების მშენებლობასა და 
მუშაობაში, შესაბამისი პროდუქციის წარმოებასა და მზის ენერგიის შენახვაში. 

ADB-ის წვლილი:
• გრძელვადიანი დაფინანსების მობილიზება და მიწოდება, რაც ხელმისაწვდომი არ არის ბანგლადეშის 

კერძო სექტორის მზის ენერგიის პროექტებისთვის.
• დაფინანსების პაკეტის მობილიზება, მათ შორის CFPS II სესხის, ბაზარზე არსებული ხარვეზების 

გამოსწორებისა და პროექტის შექმნის პრეცენდენტისა და სიცოცხლისუნარიანობის დემონსტრირების 
მიზნით.

• უსაფრთხოების მართვის კუთხით საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის მიღება. 
• ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების წახალისება გენდერული სამოქმედო გეგმის გამოყენებით.

დადასტურების თარიღი: 2019 წლის 29 ივლისი 
დაწყების თარიღი: 2020 წლის 8 ივნისი

ბანგლადეში:  სპექტრას მზის ენერგიის პროექტი

გამოქვეყნების თარიღი: 2021 წლის აპრილი 
დამატებითი კითხვებისთვის მოგვმართეთ:

ტელ.: +63 2 8632 6540 
newbusiness@adb.org

შენიშვნა: $ = აშშ დოლარი

სპექტრას მზის ენერგიის პარკის 141 აკრის ტერიტორიაზე დამონტაჟებული მზის ენერგიის პანელები, ბანგლადეში (ფოტო :  Spectra Solar Park Limited).
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2020 პროექტები
ინფრასტრუქტურა

დამკვეთი: JSC Georgia Global Utilities (GGU) 

ADB-ის ჩართულობა:  $20 მილიონის ოდენობით სესხის უზრუნველყოფა ჩვეულებრივი საწარმოო 
რესურსებიდან; $20 მილიონი სესხის უზრუნველყოფა ADB-ის აზიის წამყვანი კერძო სექტორის 
ინფრასტრუქტურის ფონდის (LEAP) დახმარებით

ძირითადი მახასიათებლები:
• ADB-მ, როგორც ძირითადმა ინვესტორმა, ინვესტირება განახორციელა GGU-ს მიერ გამოშვებულ მწვანე 

ობლიგაციებში და საქართველოში პირველად გამოშვებულ მწვანე ობლიგაციებს საერთაშორისო 
ინვესტორების ყურადღება მიაპყრო.

• GGU არის ჰოლდინგური კომპანია, რომელსაც აქვს ორი ძირითადი ბიზნეს ხაზი — წყალი (რეგულირებადი 
აქტივი) და განახლებადი ენერგია. GGU-ს წყლის ბიზნესი არის ყველაზე დიდი კერძო კომუნალური 
მომსახურების კომპანია საქართველოში. GGU მთლიანად ეკუთვნის სს „Georgia Capital“-ს, რომელიც თავის 
მხრივ შეზღუდული პასუხისმგებლობის კერძო კომპანია „Georgia Capital“-ის საკუთრებაშია. ეს უკანასკნელი 
ყველაზე მაღალი რეპუტაციის მქონე, მომგებიანი ბიზნეს ჯგუფია საქართველოში. 

ADB-ის წვლილი:
• მწვანე ობლიგაციების წარმატებით გამოშვებაში ADB-ის ჩართულობის ეფექტურობის დემონსტრირება; 

პრეცენდენტის დაშვება და საერთაშორისო ინვესტორების მოზიდვა რეგიონში მსგავსი მწვანე 
ობლიგაციების გამოსაშვებად.

• სამხრეთ კავკასიაში მწვანე ობლიგაციების ბაზრის განვითარება ობლიგაციების გამოშვებაში ADB-ის 
მონაწილეობით, რაც უზრუნველყოფს საერთაშორისო კაპიტალის საბაზრო ასოციაციის მწვანე 
ობლიგაციების პრინციპებთან შესაბამისობას.

• პროექტის ფოკუსირება გენდერული თანასწორობის მნიშვნელოვან გაუმჯობესებაზე ეფექტური 
გენდერული მეინსტრიმინგის საშუალებით.

• ADB-ის საშუალოვადიანი დაფინანსება წყლის აქტივების მდგრადი რეაბილიტაციისა და მოდერნიზაციის 
მიზნით, რაც ზეგავლენას ახდენს მოსახლეობის მესამედზე.

დადასტურების თარიღი: 2020 წლის 22 ივლისი 
დაწყების თარიღი: 2020 წლის 23 ივლისი

საქართველო: ქართული მწვანე ობლიგაციების 
პროექტი

გამოქვეყნების თარიღი: 2021 წლის აპრილი 
დამატებითი კითხვებისთვის მოგვმართეთ:

ტელ.: +63 2 8632 6540 
newbusiness@adb.org

შენიშვნა: $ = აშშ დოლარი

მიმდინარე მუშაობა წყლის მილების განახლებაზე (ფოტო: Georgia Global Utilities) 
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2020 პროექტები
ინფრასტრუქტურა

დამკვეთი: Shenzhen Water Co., Ltd. (SZWG)

ADB-ის ჩართულობა: $200 მილიონი სესხი ჩვეულებრივი საწარმოო რესურსებიდან

ძირითადი მახასიათებლები:
• პროექტი ხელს შეუწყობს SZWG-ის მიერ ქალაქ შენჟენის, ასევე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მესამე, და 

მეოთხე დონის ქალაქებში წყლის მომარაგების და ჩამდინარე წყლების ნაგებობების ჭკვიან ტექნოლოგიებში, 
კლიმატისა და სტიქიური უბედურების მედეგ წყლის ინფრასტრუქტურაში ინვესტირებას. პროექტი 
მომზადებულია ისე, რომ დანერგვის პროცესში შესაძლებელი იქნება ქვე-პროექტების დაფინანსება (2020-2023). 
ADB დააფინანსებს ინდივიდუალურ ქვე-პროექტებს.

• SZWG 2001 წელს დაარსდა და ახორციელებს წყლით მომარაგების მომსახურებას, რომლის ფარგლებშიც 
წყლისა და მომსახურების მიწოდება გულისხმობს წყლის ურბანული სისტემის მართვას, და ჩამდინარე 
წყლების მართვას, და ქსელის ტექნიკურ მომსახურებას. მისი დიდი წილის მფლობელია შენჟენის 
მუნიციპალური მთავრობა (55%); წილების დანარჩენი ნაწილი ეკუთვნის Veolia Environnement SA-ს (25%) და 
შპს Beijing Capital Co.-ს (20%).

• Shenzhen Water and Environment Investment Group Co. არის SZWG-ის თანა-მსესხებელი და საინვესტიციო 
პლატფორმა, რომელიც 2005 წელს შეიქმნა შენჟენის გარეთ, ქვე-პროექტების შემუშავების, ინვესტირების, და 
დანერგვის მიზნით. მისი 70% ეკუთვნის SZWG, ხოლო 30% Shenzhen Capital Group Co.-ს, შენჟენის 
მუნიციპალური მთავრობის საინვესტიციო ორგანოს.

• პროექტი მომზადდა და შემუშავდა „ერთიანი ADB“ მიდგომით, და არის პირველი, არასუვერენული ოპერაცია, 
რომელიც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში განხორციელდა ADB-ის აღმოსავლეთ აზიისა და კერძო სექტორის 
ოპერაციების დეპარტამენტის მიერ. 

ADB-ის წვლილი:
• კერძო სექტორის რესურსების მობილიზება პროექტის დანერგვის დროს სხვადასხვა თანადაფინანსების 

წყაროების მოზიდვით.
• გენდერული ჩართულობის წახალისება SZWG ოპერაციებში, და იმ ცოდნის მხარდაჭერა, რომელიც 

გენდერული სამოქმედო გეგმის საშუალებით ზრდის ქალების მედეგობას კლიმატის ცვლილებასთან და 
სტიქიურ უბედურებებთან მიმართებით. 

• SZWG-ის გარემოს და სოციალური დაცვის სისტემის გაძლიერება. 
• წყლის მომარაგების და ჩამდინარე წყლების მართვის სექტორში ცოდნის გავრცელებით მიღწეული შედეგების 

დემონსტრირება.
• კლიმატის და ჭკვიანი ურბანული წყლის ინფრასტრუქტურის რეგიონალურ და გლობალურ დონეზე 

სწავლების წახალისება.

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა:
კლიმატგამძლე და ჭკვიანი ურბანული წყლის 
ინფრასტრუქტურის პროექტი 

გამოქვეყნების თარიღი: 2021 წლის აპრილი 
დამატებითი კითხვებისთვის მოგვმართეთ:

ტელ.: +63 2 8632 6540 
newbusiness@adb.org

დადასტურების თარიღი: 2020 წლის 26 აგვისტო 
დაწყების თარიღი: 2020 წლის 14 დეკემბერი

შენიშვნა: $ = აშშ დოლარი 

ხელოვნური რეზერვუარი ქ. შენჟენში, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა (ფოტო:  Shenzhen Water Group).
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2020 პროექტები
ინფრასტრუქტურა

დამკვეთი: Indorama Ventures (IVL)

ADB-ის ჩართულობა: $50 მილიონი სესხის ჩვეულებრივი საწარმოო რესურსებიდან; $50 მილიონი სესხი 
აზიის წამყვანი კერძო სექტორის ინფრასტრუქტურის ფონდიდან (LEAP)

ძირითადი მახასიათებლები:
• სესხი წარმოადგენს ADB-ის მიერ პირველად, დამოუკიდებლად ვერიფიცირებულ ლურჯ სესხს, რომელიც 

გაიცა ლურჯი ბუნებრივი კაპიტალის დაფინანსების წყაროს ლურჯი სესხების სახელმძღვანელო 
დოკუმენტების შესაბამისად. ის შესაბამისობაშია ADB-ის ჯანსაღი ოკეანეების და მდგრადი ლურჯი 
ეკონომიკების სამოქმედო გეგმასთან. 

• IVL არის ინტეგრირებული პოლიესტერის ქსელური მწარმოებელი და დისტრიბუტორი ძლიერი 
გლობალური წარმომადგენლობით. ის პოლიეთილენის ტერეფალატის (PET) უმსხვილესი მწარმოებელია 
მსოფლიოში. IVL-ის უდიდესი წილის მფლობელია ლოჰიას ოჯახი. 

• ამ სესხის თანადამფინანსებლები არიან საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია ($150 მილიონი) და 
Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft (DEG) გერმანიის სახელმწიფო განვითარების ბანკის KfW-ს 
შვილობილი ($50 მილიონი).

ADB-ის წვლილი:

• ADB-ის დახმარებით სესხის დამოუკიდებელი ვერიფიკაცია ლურჯ და მწვანე სესხად, რამაც საშუალებას 
მისცა IVL-ის ინიციატივას რეგიონულ სასესხო ბაზარზე გამოჩენილიყო როგორც ახალი კლასის აქტივები. 

• სამიზნე ქვეყნებში პოლიტიკასა და რეგულაციების განვითარებაში მონაწილეობა სუვერენული ტექნიკური 
დახმარების მეშვეობით, გადამუშავებული PET-ის საკვების შეფუთვაში გამოყენების შესახებ 
რეკომენდაციების მოსამზადებლად.

დადასტურების თარიღი: 2020 წლის 23 ნოემბერი 
დაწყების თარიღი: 2020 წლის 24 ნოემბერი

რეგიონული: INDORAMA VENTURES 
რეგიონული ლურჯი სესხის პროექტი

გამოქვეყნების თარიღი: 2021 წლის აპრილი 
დამატებითი კითხვებისთვის მოგვმართეთ:

ტელ.: +63 2 8632 6540 
newbusiness@adb.org

შენიშვნა: $ = აშშ დოლარი

Indorama Ventures Public Company Limited (IVL)-ის PET-ის  გადამამუშავებელი ქარხანა,  ნახონ  
პათომის პროვინცია, ტაილანდი..   (ფოტო:  IVL).
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2020 პროექტები
ინფრასტრუქტურა და 
ფინანსური სექტორი

დამკვეთი: Ltd Clifford Capital Holdings Pte. (CCH)

ADB-ის ჩართულობა: $50 მილიონი კაპიტალი ჩვეულებრივი საწარმოო რესურსებიდან; $45 მილიონი 
საკუთარი კაპიტალი აზიის წამყვანი კერძო სექტორის ინფრასტუქტურის ფონდიდან (LEAP)

ძირითადი მახასიათებლები: 

• CCH არის სინგაპურში დაარსებული კერძო კომპანია და ინფრასტრუქტურის დაფინანსების ერთ-ერთი 
წამყვანი პლატფორმა რეგიონში. მას ძლიერი მხარდაჭერა აქვს სინგაპურის მთავრობისგან და 
სტრატეგიული ინვესტორების, მათ შორის ADB-სგან, რაც CCH-ს იდეალურ პოზიციაში აყენებს სინგაპურის 
ინფრასტრუქტურის ეკოსისტემის გამოყენებით კაპიტალის, ინოვაციების, ცოდნის, და პარტნიორობის 
აზიის ინფრასტრუქტურის ხარვეზებზე მისამართად.

• კომპანიის არსებულ მეწილეებს შორის ADB გახდა CCH-ს პირველი ინვესტორი. კომპანიის სხვა 
ინვესტორებს წარმოადგენენ კომპანიები: Temasek Holdings, Standard Chartered Bank, DBS Bank, Sumitomo 
Mitsui Banking Corporation, Prudential და John Hancock.

• 2020 წლის მარტში ADB-ის სინგაპურის ოფისის გახსნის შემდეგ ეს იყო ADB-ის პირველი ინვესტიცია 
სინგაპურულ კომპანიაში.

•	
ADB-ის წვლილი:
• რეგიონის მდგრადი და ინკლუზიური ზრდის მხარდაჭერა სტრატეგიული დაინტერსებული 

მხარის როლში.
• მდგრადი ინფრასტრუქტურის სწრაფი მობილიზება თანადაფინანსების გზით. 
• გარემოს დაცვითი და სოციალური უსაფრთხოების და შესაძლებლობების გაძლიერება. 
• CCH-ში გენდერული ინკლუზიის გაუმჯობესება. 

დადასტურების თარიღი: 2020 წლის 8 ივლისი 
დაწყების თარიღი: 2020 წლის 8 სექტემბერი

რეგიონული: აზიის მდგრადი 
ინფრასტრუქტურის მობილიზების პროექტი 

გამოქვეყნების თარიღი: 2021 წლის აპრილი 
დამატებითი კითხვებისთვის მოგვმართეთ:

ტელ.: +63 2 8632 6540 
newbusiness@adb.org

შენიშვნა: $ = აშშ დოლარი

ხანგრძლივი ინსტიტუციური კაპიტალის მობილიზება მოხდება კლიენტიეს მიერ აზიის 
ინფრასტრუქტურული ფინანსური დანაკლისის  ამოსავსებად (ფოტო: ADB)
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2020 პროექტები
ინფრასტრუქტურა

დამკვეთი: Ltd Nur Navoi Solar Foreign Enterprise

ADB-ს ჩართულობა: $9.5 მილიონი  სესხი ჩვეულებრივი საწარმოო რესურსებიდან; $8 მილიონი სესხი 
კანადის კლიმატის ფონდიდან აზიის კერძო სექტორისთვის II

ძირითადი მახასიათებლები: 
• პროექტი (100 მეგავატი) არის პირველი მასშტაბური, განახლებადი ენერგიის სადგური უზბეკეთში, 

რომელიც განვითარდა და ამუშავდა კერძო კომპანიის მიერ. 
• პროექტი მზის ენერგიის გამოყენებით გამოიმუშავებს 270 მეგავატ საათ ენერგიას წელიწადში, რაც 

საკმარისია 31, 000-ზე მეტი ოჯახის მოსამარაგებლად, და მოახდენს წლიურად 156, 000 ტონა სათბურის 
გაზების ემისიის პრევენციას. 

• ფინანსური პაკეტი მომზადდა ფინანსური ინსტიტუტების მიერ, მათ შორის ADB-ს, საერთაშორისო 
ფინანსური კორპორაციის, და მსოფლიო ბანკის რეკონსტრუქციის და განვითარების საერთაშორისო ბანკის 
მიერ (საგადახდო გარანტიით). 

• პროექტის სპონსორი Masdar აბუ დაბის მთავრობის ფონდის Mubadala Investment Company PJSC-ის 
შვილობილია. Masdar-ს 25 ქვეყანაში წარმატებით აქვს განვითარებული 2.7 გიგავატის სიმძლავრის მქონე 
განახლებადი ენერგია. 

•	
ADB-ის წვლილი:
• პროექტის მოთხოვნების დაკმაყოფილებისთვის გრძელვადიანი დაფინანსების მობილიზება. გრძელვადიანი 

დაფინანსება აშშ დოლარში, რომელიც ამჟამად ხელმისაწვდომი არ არის უზბეკეთის კერძო სექტორის 
პროექტებისთვის. 

• ქვეყანაში განახლებადი ენერგიის პროექტის სიცოცხლისუნარიანობის დემონსტრირება. 
• ADB-სა და საერთაშირისო ფინანსური კორპორაციისგან მიღებულმა შეზღუდულმა დაფინანსებამ შეძლო 

პროექტი შემოსავლიანი გაეხადა და დაეხმარა მას კომერციული სიცოცხლისუნარიანობისა და 
კონკურენტუნარიანი ტარიფების შენარჩუნებაში. 

დადასტურების თარიღი: 2020 წლის 20 სექტემბერი
დაწყების თარიღი: 2020 წლის 9 დეკემბერი

უზბეკეთი: ნავოის მზის ენერგიის პროექტი

გამოქვეყნების თარიღი: 2021 წლის აპრილი 
დამატებითი კითხვებისთვის მოგვმართეთ:

ტელ.: +63 2 8632 6540 
newbusiness@adb.org

შენიშვნა: $ = აშშ დოლარი

ნავოის პროექტის ადგილმდებარეობა უზბეკეთში ჰგავს იმ რელიეფს, რომელზეც ADB-იმ მეზობელ 
ავღანეთში მზის ენერგიის პროექტი დააფინანსა (ფოტო:  ADB).
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2020 პროექტები
ინფრასტრუქტურა

დამკვეთი: Phu Yen TTPJoint Stock Company (Phu Yen JSC)

ADB-ის ჩართულობა: $27.9 მილიონი სესხის ჩვეულებრივი საწარმოო რესურსებიდან; $9.3 
მილიონი სესხი აზიის წამყვანი კერძო სექტორის ინფრასტრუქტურის ფონდიდან (LEAP)

ძირითადი მახასიათებლები: 
• მზის ფოტოელექტროობის ეს პროექტი ვიეტნამში ყველაზე მასშტაბურია. 
• Phu Yen JSC ეკუთვნის B.Grimm Power Public Company Limited-ს დაTruong Thanh Viet Nam Group JSC-s.
• დაფინანსება არის პირველი სერტიფიცირებული მწვანე სესხი ვიეტნამშიდა ყველაზე დიდი B  სესხი, 

რომლის მობილიზებაც ქვეყანაში ოდესმე მომხდარა. ასევე, ეს არის პირველი მწვანე B სესხი აზიაში და 
წყნარ ოკეანეში, რომელიც დამტკიცდა კლიმატის ობლიგაციების ინიციატივის ფარგლებში. 

• მონაწილე კომერციულ ბანკებს შორის არიან: Bangkok Bank, Kasikornbank, Kiatnakin Phatra, Industrial and 
Commercial Bank of China, და Standard Chartered Bank. 

ADB-ის წვლილი:
• დაფინანსების სრული პაკეტის მობილიზება პროექტის კომერციული სიცოცხლისუნარიანობის 

უზრუნველსაყოფად. 
• ინოვაციური სტრუქტურის დანერგვა ვიეტნამის კომერციული მასშტაბის მზის პროექტებისთვის 

ელექტროენერგიის შეძენის სტანდარტული ხელშეკრულებების ძირითადი ხარვეზების გამოსასწორებლად. 
• ინოვაციური სტრუქტურის დანერგვა ვიეტნამის კომერციული მასშტაბის მზის პროექტებისთვის 

ელექტროენერგიის შეძენის სტანდარტული ხელშეკრულებების ძირითადი ხარვეზების გამოსასწორებლად. 
• გადაიდგა ნაბიჯები პროექტის საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტებით მუშაობის 

უზრუნველსაყოფად,გენდერული საკითხების მახასიათებლებსა და სამიზნეებში გათვალისწინებისა, და 
ADB-ის გარემოს და სოციალური დაცვის სტანდარტებთან შესაბამისობისთვის.

ვიეტნამი: B.GRIMM ვიეტნამის მზის ენერგიის 
პროექტი (ფუ იენის მზის ენერგია)

გამოქვეყნების თარიღი: 2021 წლის აპრილი 
დამატებითი კითხვებისთვის მოგვმართეთ:

ტელ.: +63 2 8632 6540 
newbusiness@adb.org

დადასტურების თარიღი: 2020 წლის 8 აპრილი
დაწყების თარიღი: 2020 წლის 5 ივნისი

შენიშვნები: $ ნიშნავს აშშ დოლარს
ADB „ჩინეთს“ აღიარებს, როგორც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას 

Phu Yen-ის მზის ენერგეტიის პროექტის ზედხედი (ფოტო: B.Grimm Power Public Company Limited).
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2020 პროექტები
ფინანსები

დამკვეთი: სს კრედო ბანკი (კრედო)

ADB-ის ჩართულობა: $4.0 მილიონი (12.3 მილიონი) სესხი ჩვეულებრივი საწარმოო რესურსებიდან 

ძირითადი მახასიათებლები:
• პროექტი მოიცავს ADB-ს საშუალოვადიან დაფინანსებას ადგილობრივ ვალუტაში, ან აშშ დოლარში, რათა გაიცეს 
სოფლის მეურნეობის სექტორისთვის მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების სასესხო დახმარება.
• კრედო არის მიკროსაფინანსო ბანკი და მერვე ყველაზე დიდი ბანკი საქართველოში. 2020 წლის ივნისის 
მდგომარეობით, კრედო მოემსახურა 307,894 მსესხებელს, 74 ფილიალისა და 2,353 ადამიანისგან შემდგარი (51% 
ქალები) პერსონალის დახმარებით. სესხების 52% გაიცა სოფლის მეურნეობისთვის. კრედო მნიშვნელოვნად არის 
წარმოდგენილი ამ სექტორში. მისი კლიენტები ძირითადად დაბალი შემოსავლის მქონე პირები და ფერმერები 
არიან, რომელთა შემოსავალი ფერმერულ საქმიანობაზე ან სოფლის მეურნეობის ბიზნესზე, მათ შორის აგრო-
ტურიზმზეა დამოკიდებული.
• კრედო 1997 წელს World Vision-ის მიერ დაარსდა როგორც მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, ხოლო 2014 წლის 
ოქტომბერში ის შეიძინა კონსორციუმმა, რომელსაც გერმანული Access Microfinance Holding AG ხელმძღვანელობს. 
ამ უკანასკნელის წილი 60.2%-ს შეადგენს. 
• პროექტი გულისხმობს ქვეყნისთვის კორონავირუსული (COVID-19) პანდემიის პერიოდში არაპირდაპირი 
დახმარების აღმოჩენას.
•	
ADB-ს წვლილი:
• მეტი წვდომა სოფლის დაფინანსებაზე და ფინანსური მხარდაჭერა COVID-19-ის პანდემიის დროს.
• ადგილობრივ ვალუტაში ფინანსების ხელმისაწვდომობა. 
• გენდერული სამოქმედო გეგმის მომზადების მხარდაჭერა.

დადასტურების თარიღი: 2020 წლის 13 ოქტომბერი 
დაწყების თარიღი: 2020 წლის 22 დეკემბერი

საქართველო: კრედო ბანკის კოვიდ-19 მხარდაჭერა 
სოფლის მეურნეობის მსესხებლებისთვის

გამოქვეყნების თარიღი: 2021 წლის აპრილი 
დამატებითი კითხვებისთვის მოგვმართეთ:

ტელ.: +63 2 8632 6540 
newbusiness@adb.org

შენიშვნა: $ = აშშ დოლარი

საქართველოში კახეთის რეგიონი ცნობილია, როგორც ღვინის წარმოების აკვანი. რთველი. (ფოტო: ADB)
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2020 პროექტები
ფინანსები

დამკვეთი: Northern Arc Capital Limited (NACL)

ADB-ის ჩართულობა: $40 მილიონი სასესხო დაფინანსება ჩვეულებრივი საწარმოო რესურსებიდან 

ძირითადი მახასიათებლები:
• NACL აკავშირებს მაღალი ხარისხის არასაბანკო ფინანსურ კომპანიებს (NBFC) პოტენციურ ინვესტორებთან 
სასესხო თანხების მოძიების მიზნით. ეს საშუალებას აძლევს NBFC-ს გააღრმავონ მათი წარმომადგენლობა და 
მილიონობით ადამიანს გაუწიონ ფინანსური დახმარება ინდოეთში საარსებო საშუალებების ფინანსურ 
მომსახურებებზე წვდომის გზით.
• საბჭოს მიერ მართული კომპანია ეკუთვნის მაღალი რეპუტაციის მქონე მეწილეებს. 2020 წლის მარტის 
მდგომარეობით NACL-მა მოიძია $13.6 მილიარდი ფულადი სახსრები ინკლუზიური დაფინანსების
სექტორისთვის. 
• პროექტი ხელს უწყობს ფინანსური სექტორის ინკლუზიურობას, რაც ძლიერ დაზიანდა კორონავირუსული 
(კოვიდ-19) პანდემიის დროს. ამისთვის, შესაბამის სეგმენტზე გაიცემა სესხები, კერძოდ კი მიკრო, მცირე და 
საშუალო საწარმოებსა და მიკრო-მსესხებლებზე. 
• ეს არის კოვიდ-19-ზე რეაგირების პროექტი.
•	
ADB-ის წვლილი:
• გრძელვადიანი დაფინანსების ხელმისაწვდომობა NACL-ისთვის. 
• საწარმოო ბაზრების განვითარება  NACL-ის მიერ დაბალი შეფასების მქონე ფინანსური ინსტიტუტებისთვის 
კრედიტის ხელმისაწვდომობით, რაც მათ დიდ ბაზრებზე გასვლის შესაძლებლობას მისცემს. 
• საარსებო საშუალებების მხარდაჭერა სასტარტო ფინანსების ინკლუზიურ ფინანსურ სექტორზე გაცემით და 
კოვიდ-19-ის პანდემიის შემდგომ აღდგენაში დახმარება.

დადასტურების თარიღი: 2020 წლის 6 ნოემბერი 
დაწყების თარიღი: 2020 წლის 3 დეკემბერი

ინდოეთი: NORTHERN ARC-ის კოვიდ-19 
საარსებო საშუალებების მხარდაჭერის პროექტი 

გამოქვეყნების თარიღი: 2021 წლის აპრილი 
დამატებითი კითხვებისთვის მოგვმართეთ:

ტელ.: +63 2 8632 6540 
newbusiness@adb.org

შენიშვნა: $ = აშშ დოლარი

მცირე ვაჭრების შემოსავლები და ფინანსებზე წვდომა მნიშვნელოვნად დააზარალა კოვიდ-19-მა (ფოტო: ADB).
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2020 პროექტები
ფინანსები

დამკვეთი: Far East Horizon Limited (FEH)  

ADB-ის ჩართულობა:  $75 მილიონი სესხი ჩვეულებრივი საწარმოო რესურსებიდან   

ძირითადი მახასიათებლები:
• პროექტი გულისხმობს ADB-ის გრძელვადიან სალიზინგო დაფინანსებას სოფლის სახელმწიფო 
საავადმყოფოებისთვის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში, რომელიც გაიცა International Far Eastern Leasing Co-
სთვის, FEH-ის საკუთრებაში არსებული შვილობილი კომპანიისთვის. 
• სესხი აკმაყოფილებს FEH-ის გრძელვადიანი დაფინანსების მოთხოვნებს, ხელს უწყობს ჯანდაცვის 
დაფინანსებას მომსახურებებს მოკლებული სეგმენტებისთვის, და აუმჯობესებს კორონავირუსული დაავადების 
და გენდერულ საფუძველზე ძალადობის მართვისთვის მზადყოფნას. 
• 1991 წელს დაარსებული და ჰონგ კონგის საფონდო ბირჟაზე 2011 წელს განთავსებული FEH არის ერთ-ერთი 
უმსხვილესი სალიზინგო ფინანსური კომპანია ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში, და ბაზრის ლიდერი ჯანდაცვის 
მიმართულების ლიზინგში. მის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ქვეყნის საავადმყოფოებისთვის სალიზინგო 
მომსახურების გაწევა მაღალი სოციალური ზემოქმედების მიღწევის მიზნით. 
• ეს არის კოვიდ-19-ზე რეაგირების პროექტი.
ADB-ს წვლილი:
• კომპანიის გრძელვადიანი სალიზინგო პროდუქტების ხელშეწყობა ჯანდაცვის მიმართულებით, და კომპანიის 
შესაძლებლობების გაფართოვება მისი ოპერაციების, განსაკუთრებით კი სოფლის საავადმყოფოების 
მიმართულებით, სადაც განვითარების ზეგავლენა მაღალია.
• FEH ჰოსპიტალებში ეფექტური გენდერული მეინსტრიმინგის მხარდაჭერა კანონის აღმასრულებელ 
სააგენტოებთან თანამშრომლობით, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების კამპანიების ორგანიზება, და FEH 
პერსონალის შესაძლებლობების განვითარება გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლთა იდენტიფიცირებისა 
და დახმარების მიზნით.

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა:
ჯანდაცვის დაფინანსება სოფლად კოვიდ-19-ზე 
რეაგირების პროექტი 

გამოქვეყნების თარიღი: 2021 წლის აპრილი 
დამატებითი კითხვებისთვის მოგვმართეთ:

ტელ.: +63 2 8632 6540 
newbusiness@adb.org

დადასტურების თარიღი: 2020 წლის 23 ნოემბერი 
დაწყების თარიღი: 2020 წლის 24 ნოემბერი

შენიშვნები: $ ნიშნავს ამერიკის შეერთებული 
შტატების დოლარს
ADB „ჩინეთს“ აღიარებს „ჰონგ კონგს“, როგორც 
ჰონგ კონგი ჩინეთი. 

სახელმწიფო საავადმყოფო შიდა მონღოლეთის ავტონომიურ რაიონში (ფოტო: ADB)
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2020 პროექტები
ჯანმრთელობა

• პროექტი მიმართულია Jointown-ის მოკლევადიანი დაფინანსების საჭიროებებზე, რაც შესაძლებელს ხდის 
გადაუდებელი სამედიცინო მარაგების შესყიდვას და განაწილებას.
• Jointown იყო ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობის მიერ შერჩეული ერთ-ერთი ფარმაცევტული 
დისტრიბუტორი და კორონავირუსული (კოვიდ-19) პანდემიის დროს ახორციელებდა სამედიცინო მარაგების 
შესყიდვას და განაწილებას, ჰუბეიში — ჩინეთის, ყველაზე მძიმედ დაზარალებულ პროვინციაში.
• Jointown არის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მეოთხე ყველაზე დიდი ფარმაცევტული დისტრიბუტორი, 
და ხუთი წამყვანი ოპერატორიდან ერთადერთი კერძო ოპერატორი. კომპანია 2010 წლიდან შანხაის საფონდო 
ბირჟის წამყვან დაფაზეც გამოჩნდა.
• ეს არის კოვიდ-19-ზე რეაგირების პროექტი.
•	
ADB-ის წვლილი:
• მაღალი ხარისხის ჯანდაცვის მომსახურების გაწევის გაგრძელება, მომსახურებების 
ხელმისაწვდომობისთვის, განსაკუთრებით გლობალური ჯანმრთელობის საგანგებო ვითარებაზე რეაგირების 
დროს. 
• დახმარების აღმოჩენა ხდება კრიტიკულ სიტუაციებში, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ინვესტორების 
ნდობის ასამაღლებლად და მთავრობის ფინანსური სისტემის ლიკვიდურობის გაზრდის მიზნით.
• ადგილობრივ ბანკებზე დაფინანსების უფრო ხანგრძლივი ვადებით გაცემა, ვიდრე ეს ჩვეულებრივი 
სესხების შემთხვევაში ხდება.

დადასტურების თარიღი: 2020 წლის 20 თებერვალი 
დაწყების თარიღი: 2020 წლის 25 თებერვალი

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა: კოვიდ-19-
ის საგანგებო რეაგირების პროექტი

გამოქვეყნების თარიღი: 2021 წლის აპრილი 
დამატებითი კითხვებისთვის მოგვმართეთ:

ტელ.: +63 2 8632 6540 
newbusiness@adb.org

შენიშვნები: $ ნიშნავს ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარს და CNY — იუანს.  

ჯოინთაუნის სრულად ავტომატიზებული მაღალი დატვირთვი სასაწყობე წარმოება უზრუნველყოფს ფარმაცევტული პროდუქტების  სწრაფ და ზუსტ ლოგისტიკას 
და დისტრიბუციას. ამ რობოტული ელემენტების მქონე დანადგარმა გადამწყვეტი როლი შეასრულა კოვიდ-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში  (ფოტო:  Jointown).

დამკვეთი: Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd.

ADB-ის ძალისხმევა: $18.6 მილიონი (CNY130 მილიონი) სესხი ჩვეულებრივი საწარმოო რესურსებიდან 

ძირითადი მახასიათებლები:

mailto:newbusiness@adb.org


2020 პროექტები
კერძო კაპიტალდაბანდება 

დამკვეთი:  Navegar II LP 

ADB-ის ძალისხმევა: $10 მილიონი კაპიტალი ჩვეულებრივი საწარმოო რესურსებიდან

ძირითადი მახასიათებლები:
• Navegar II LP — პირდაპირი ინვესტირების დახურული ფონდი, რომელიც კაიმანის კუნძულებზე დაარსდა 

შეზღუდული პარტნიორობის ფორმით ინვესტირებას მოახდენს შპს Navegar II (სინგაპური) Pte.-ს საშუალებით. 
ფონდის ძირითადი პარტნიორია Navegar GP Limited, შეზღუდული პასუხისმგებლობების კომპანია დაარსებული 
კაიმანის კუნძულებზე.

• Navegar II LP-ის სამიზნე ინდუსტრიები მოიცავს ბიზნეს პროცესების აუთსორსინგს და ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების მომსახურებებს, მომხმარებლებისა და გაყიდვის მომსახურებებს, განათლებას, ჯანდაცვას, 
ლოგისტიკას და ტურიზმს. 

• ფილიპინებში, Navegar არის წამყვანი კერძო ინვესტირების ფონდის მენეჯერი, ბაზრის დეტალური ცოდნით, 
საექსპერტო ცოდნით და სამიზნე სექტორების ფართო ქსელით.•

ADB-ის წვლილი:
• კერძო სექტორის განვითარების და საშუალო ბაზრის კომპანიების ფინანსებზე წვდომის ხელშეწყობა.
• სტანდარტების დახვეწა Navegar-თვის გარემოს და სოციალური მართვის სისტემების უწყვეტ დანერგვაში 
დახმარების აღმოჩენის გზით.
• ფონდის და მისი კომპანიების დონეზე გენდერული თანასწორობის წახალისება.
• პოტენციური თანადაფინანსების შესაძლებლობების მიწოდება და მესამე მხარის დაფინანსების 
მობილიზება.

•	
დადასტურების თარიღი: 2020 წლის 23 ივნისი

დაწყების თარიღი: 2020 წლის 24 ივნისი

რეგიონული: NAVEGAR II L.P.

გამოქვეყნების თარიღი: 2021 წლის აპრილი 
დამატებითი კითხვებისთვის მოგვმართეთ:

ტელ.: +63 2 8632 6540 
newbusiness@adb.org

შენიშვნა: $ = აშშ დოლარი

ბიზნეს პროცესების აუთსორსინგის კომპანიის თანამშრომლები კლიენტების მომსახურებისას (ფოტო: ADB)

mailto:newbusiness@adb.org


2020 პროექტები
კერძო კაპიტალდაბანდება 

დამკვეთი: Ltd OrbiMed Advisors 

 ADB-ის ძალისხმევა: $75 მილიონი  ჩვეულებრივი საწარმოო რესურსებიდან

ძირითადი მახასიათებლები: 
• OrbiMed Asia Partners IV (OAP IV) განახორციელებს ინვესტირებას ბაზრის წამყვან და ინოვაციურ 

კომპანიებში, რომლებიც მუშაობენ ბიო-ფარმაცევტული, სამედიცინო ტექნოლოგიების, ჯანდაცვის 
მომსახურებების, დიაგნოსტიკის და დისტრიბუციის ქვე-სექტორებში. 

• ADB-ის ინვესტიცია „OAP IV“-ში ხელს შეუწყობს ეფექტური, გრძელვადიანი შედეგების მიღწევას და 
გლობალური ჯანდაცვის რეაგირებას დაავადებათა აღმოჩენის, მკურნალობის, და რეაგირების 
შესაძლებლობების განვითარების გზით ინდოეთსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში. 

• OAP IV მოახდენს ინვესტირებას 15-20 ჯანდაცვის კომპანიაში ძირითადად კაპიტალის და კაპიტალის 
მსგავსი ინვესტირების ხელსაწყოების გამოყენებით. ინვესტირების საშუალო მოცულობა იქნება $10 
მილიონიდან–$50 მილიონამდე. 

• ეს არის ADB-ის  მეორე ინვესტიცია ჯანდაცვის ფონდში, რომელიც იმართება Ltd OrbiMed Advisors-ის — 
მსოფლიოს უმსხვილესი ჯანდაცვის ინვესტორის მიერ, რომლის აქტივებიც 2020 წლის 31 მარტის 
მდგომარეობით დაახლოებით $18 მილიარდს შეადგენდა. 

•	
ADB-ის წვლილი: 

• საყრდენის როლის შესრულება OrbiMed Asia-ის სტრატეგიისა და გუნდის ვალიდაცია ახალი ინვესტორების 
სასარგებლოდ. ასევე, ფონდის ფარგლებში დაარსებული კომპანიებისთვის პირდაპირი პოტენციური 
დაფინანსების მიწოდება. 

• გენდერის ინკლუზიის გაზრდის ხელშეწყობა OAP IV გუნდთან მუშაობის გზით, რათა მოხდეს გენდერული 
თანასწორობის მიღწევისთვის საჭირო ზომების მიღება როგორც OrbiMed გუნდში, ასევე მის შვილობილ 
კომპანიებში.

• სტანდარტების დახვეწის ხელშეწყობა იმ ნაბიჯების განხორციელებით, რომლებიც უზრუნველყოფს OAP IV 
ინვესტორი კომპანიების მიერ ADB-ის გარემოს და სოციალური უსაფრთხოების სტანდარტების 
დაკმაყოფილებას, და პროცესის მიმდინარეობაზე ანგარიშების მომზადებას.

•	
დადასტურების თარიღი: 2020 წლის 23 ოქტომბერი
დაწყების თარიღი: 2020 წლის 24 დეკემბერი

რეგიონული: ინვესტირების გაგრძელება
ORBIMED ASIA PARTNERS IV

გამოქვეყნების თარიღი: 2021 წლის აპრილი 
დამატებითი კითხვებისთვის მოგვმართეთ:

ტელ.: +63 2 8632 6540 
newbusiness@adb.org

შენიშვნა: $ = აშშ დოლარი

გლობალური ჯანდაცვის კრიზისის დასაძლევად კვლევა და განვითარება აუცილებელია (ფოტო: ADB)

mailto:newbusiness@adb.org


2020 პროექტები
კერძო კაპიტალდაბანდება 

დამკვეთი: Mekong Enterprise Fund IV L. P. (MEF IV)

ADB-ს ძალისხმევა: $20 მილიონი კაპიტალი ჩვეულებრივი საწარმოო რესურსებიდან 

ძირითადი მახასიათებლები:
• $246 მილიონიანი ფონდის საშუალებით MEF IV გეგმავს 10-14 კომპანიაში ინვესტირებას, რომლებიც 

ძირითადად მუშაობენ ვიეტნამის ჯანდაცვის, განათლების, ფინანსური მომსახურებების, და სამომხმარებლო 
სექტორებში. 

• Mekong Capital Partners IV არის MEF IV-ის პარტნიორი. მისი მრჩეველი Ltd Mekong Capital 2001 წელს დაარსდა 
კრის ფრეუნდის მიერ, და ვიეტნამში კერძო კაპიტალდაბანდების ფირმებს შორის ყველაზე გამოცდილია. 

• MEF IV-ს შეუძლია გააუმჯობესოს კომპანიებისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, და გააღრმავოს 
კაპიტალური ბაზრები, რითაც ხელს შეუწყობს მეწარმეობის ზრდას. დამატებით, ფონდის ინვესტიციას 
განახორციელებს ADB-ის განვითარების პრიორიტეტებით განსაზღვრულ სექტორებში. 

•	
ADB-ს წვლილი:

• მართვის ზედამხედველობა MEF IV-ის საკონსულტაციო კომიტეტის წევრობის ფარგლებში.
• გენდერული საკითხების გაუმჯობესება MEF IV-ში, რაც გააძლიერებს მის სექსუალურ ძალადობასთან 
ბრძოლის პოლიტიკას და ხელს შეუწყობს სტაჟირების პროგრამის შემოღებას წელიწადში სულ მცირე ორი 
კურსდამთავრებული ან სტუდენტი ქალისთვის. 
• ინსტიტუციური კაპიტალის მობილიზება, რაც ფონდს საშუალებას მისცემს მიაღწიოს სასურველ ზომას.
•	

დადასტურების თარიღი: 2020 წლის 29 მაისი
დაწყების თარიღი: 2020 წლის  10 ივლისი

ვიეტნამი: MEKONG ENTERPRISE FUND IV L.P.

გამოქვეყნების თარიღი: 2021 წლის აპრილი 
დამატებითი კითხვებისთვის მოგვმართეთ:

ტელ.: +63 2 8632 6540 
newbusiness@adb.org

შენიშვნა: $ = აშშ დოლარი

ვიეტნამის საცალო ბაზარი რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ბაზარია (ფოტო: ADB)

mailto:newbusiness@adb.org


2020 პროექტები 
აგრობიზნესი

• PDL აწარმოებს და ბაზარზე გააქვს რძის პროდუქტები ბრენდ Pran-ის სახელწოდებით, და წარმოადგენს 
PRAN-ის ნაწილს, რომელიც თავის მხრივ საკვების და გამაგრილებელი სასმელის მწარმოებელი ჯგუფია 
ბანგლადეშში. 

• პროექტი დაეხმარება PDL-ს შეინარჩუნოს წარმოება კორონავირუსული (COVID-19) პანდემიის კრიზისის 
დროს და კომპანიას სამუშაო კაპიტალს და ოპერაციულ ხარჯებს დაუფინანსებს. ამგვარად, PDL შეძლებს 
რძისა და სხვა ნედლეულის შესყიდვას და მარაგების შექმნას, რათა გაუძლოს პრობლემებს მომარაგების 
ქსელში.

• COVID-19-ზე რეაგირების პროექტის მხარდაჭერა შესაძლებელს გახდის ისეთი პრობლემების მოგვარებას, 
როგორიცაა დავალიანების ამოღების ვადების გახანგრძლივება, ფერმერებზე ავანსის გაცემა, და 
საოპერაციო ხარჯების ზრდა. პროექტი ხელს შეუწყობს ფერმერების, დასაქმებულებისა და აგენტებისთვის 
დროული გადახდის განხორციელებას. 

• პროექტი შეინარჩუნებს დასაქმებულების და ფერმერების საარსებო საშუალებებს, უზრუნველყოფს 
წვდომას შეღავათიან რძის პროდუქტებზე, და ხელს შეუწყობს საკვების უვნებლობას.

•	
ADB-ის წვლილი:

• PDL-ის ოპერაციების ხელშეწყობისთვის სახსრების გამოყოფა კომერციულ ბანკებში არსებული 
ლიკვიდურობის დასაძლევად.

• დაფინანსების წყაროების დივერსიფიცირება, როდესაც დაფინანსების ალტერნატიული წყაროები 
ხელმისაწვდომი არ არის. 

• გენდერული სამოქმედო გეგმის გამოყენებით გენდერული ჩართულობის ხელშეწყობა. 
• სიღარიბის შემცირება მდგრადი დასაქმებისა და ფერმერთა და დასაქმებულთა შემოსავლების ზრდის 

საშუალებით.

•	
დადასტურების თარიღი: 2020 წლის 15 ივლისი 
დაწყების თარიღი: 2020 წლის  14 სექტემბერი

ბანგლადეში: რძის პროდუქტების მიწოდების 
ჯაჭვის გადაუდებელი დახმარების პროექტი

გამოქვეყნების თარიღი: 2021 წლის აპრილი 
დამატებითი კითხვებისთვის მოგვმართეთ:

ტელ.: +63 2 8632 6540 
newbusiness@adb.org

შენიშვნა: $ = აშშ დოლარი

 ADB-ის სესხი კომპანიას საშუალებას მისცემს განაგრძოს ნედლი რძის შესყიდვა თავის მიწოდების ჯაჭვში არსებული 12 000 მცირე ფერმერისგან და გაზარდოს თავისი 
მომარაგების ქსელი 1200 სხვა ფერმერის ჩართვით, რომლებიც სხვაგვარად დაკარგავდნენ შემოსავალს  (ფოტო:  Pran Dairy Limited).

დამკვეთი: Pran Dairy Limited (PDL)

ADB-ის ძალისხმევა: $10 მილიონიანი სესხის ჩვეულებრივი საწარმოო რესურსებიდან 

ძირითადი მახასიათებლები:

mailto:newbusiness@adb.org


2020 პროექტები 
აგრობიზნესი

• ინდოეთის უმსხვილესი მეფრინველეობის საწარმო Suguna ერთდროულად ჩართულია ფრინველების 
მოშენების, ინკუბაციის, საკვების წარმოების, ბროილერის და ხორცის წარმოების ოპერაციებში. კომპანია 1984 
წელს დაარსდა ძმების ბანგარუსამი სუნდარარაჯანის (ამჟამინდელი თავმჯდომარე) და განაპატიპალაიამ 
ბანგარუსამი სუნდარარაჯანის (ამჟამინდელი მმართველი დირექტორი) მიერ. ისინი მეწარმეთა პირველ 
თაობას წარმოადგენენ და აქვთ დიდი გამოცდილება სოფლის მეურნეობაში. კომპანია დამფუძნებელთა 
ოჯახს ეკუთვნის ფონდის საშუალებით, რომელიც Suguna Holdings-ის 100% წილის მფლობელია; 

• Suguna-ზე მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მოახდინა კორონავირუსის დაავადებამ (კოვიდ-19). ჭორებმა, 
რომლებმაც პანდემია ქათმებს დაუკავშირეს გამოიწვია კომპანიის პროდუქტებზე მოთხოვნის ვარდნა. 
სიტუაცია კიდევ უფრო გაართულა მომარაგების შეფერხებამ, რაც ქვეყნის ჩაკეტვით იყო გამოწვეული. 
შედეგად კომპანიამ მნიშვნელოვანი დანაკარგები განიცადა.

• კოვიდ-19-ზე რეაგირების პროექტი დახმარებას აღმოუჩენს Suguna-ს, რათა განაგრძოს ოპერაციები და 
შეინარჩუნოს 40,000 კონტრაქტორი ფერმერი და 7,700-ზე მეტი დასაქმებული.

• პროექტი ასევე ხელს შეუწყობს სოფელს, გენდერულ ინკლუზიას, და რეაგირებას მოახდენს ამ 
უპრეცენდენტო ჯანდაცვის, ეკონომიკური და სოციალური კრიზისით გამოწვეულ ხარვეზებზე.

•	
ADB-ის წვლილი: 
• ნდობის ნიშანი სხვა მსესხებლებისთვის კრიზისის დროს;
• დაფინანსების დივერსიფიკაცია და გრძელვადიანი კაპიტალისა და საერთაშორისო პარტნიორობის 

მოსაზიდად ნაბიჯების გადადგმა.
• Suguna-ს გენდერული საქმიანობის დახმარება და ხელშეწყობა ქალი ფერმერების და დასაქმებულების 

შენარჩუნების გზით.

ინდოეთი: მეფრინველეობის ფერმერთა 
შემოსავლებისა და საკვების უვნებლობის 
უზრუნველყოფის პროექტი 

გამოქვეყნების თარიღი: 2021 წლის აპრილი 
დამატებითი კითხვებისთვის მოგვმართეთ:

ტელ.: +63 2 8632 6540 
newbusiness@adb.org

დადასტურების თარიღი: 2020 წლის 9 ივნისი 
დაწყების თარიღი: 2020 წლის  10 სექტემბერი

შენიშვნა: $ = აშშ დოლარი

ინდოეთის საკვების წარმოებისა და მიწოდების ჯაჭვის ცენტრალური დარგი - მეფრინველეობა უზრუნველყოფს ბაზარზე ხელმისაწვდომი 
ცხოველური საკვების — ცილების წყაროს მიწოდებას, რაც მოსახლეობას საკვების უკმარისობისგან იცავს.  (ფოტო:  Suguna).

დამკვეთი: Suguna Foods Private Limited (Suguna)

ADB-ის ძალისხმევა: $15 მილიონიანი სესხის უზრუნველყოფა ჩვეულებრივი საწარმოო რესურსებიდან 

ძირითადი მახასიათებლები:
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2020 პროექტები 
აგრობიზნესი 

დამკვეთი: PT Cisarua Mountain Dairy (CMD)

ADB-ის ძალისხმევა: $15 მილიონიანი სესხი ჩვეულებრივი საწარმოო რესურსებიდან

ძირითადი მახასიათებლები:
• პროექტი CMD-ის ლიკვიდურობას დაეხმარება, რათა შეინარჩუნოს ოპერაციები და 2,142 თანამშრომელი 

¬¬— დაახლოებით 3,300 ფერმერი და 1,500-ზე მეტი პირდაპირი გაყიდვების აგენტი კორონავირუსის 
(კოვიდ-19) კრიზისის დროს. 

• კოვიდ-19-ზე რეაგირების ეს პროექტი შეარბილებს უპრეცენდენტო ჯანდაცვის, ეკონომიკის და 
სოციალური კრიზისით გამოწვეულ ხარვეზებს. პროექტის ფარგლებში მოხდება სოფლების მხარდაჭერა, 
გენდერული ინკლუზიის და საკვების უვნებლობის წახალისება ხელმისაწვდომი და ნოყიერი რძის 
პროდუქტების წარმოების გზით.

• CMD არის 2004 წლის სექტემბერში ინდონეზიაში დაფუძნებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის 
კომპანია. ის წარმოადგენს Cimory Group-ის რძის პროდუქტების მწარმოებელ ჰოლდინგურ კომპანიას. 

• Cimory Group 1992 წელს დაარსდა ბამბანგ სუტანტიოს მიერ ჯაკარტაში. კომპანია მუშაობს სამი 
მიმართულებით: რძის პროდუქტები, ხორცის გადამუშავებული პროდუქტები, და კვერცხის 
გადამუშავებული პროდუქტები. CMD-ის 100% ეკუთვნის მისი დამფუძნებლის ოჯახს.

•	
ADB-ის წვლილი:
• ნდობის ნიშანი ადგილობრივი და საერთაშორისო კრედიტორებისთვის.
• CMD-თვის დახმარების აღმოჩენა გენდერული სამოქმედო გეგმის დანერგვაში, რათა მოხდეს 

დასაქმებული ქალების შენარჩუნება, გაყიდვების  აგენტი ქალების რაოდენობის ზრდა, და ქალი 
ფერმერებისთვის სასწავლო კურსების ჩატარება

• შემოსავლის გაზრდის მიზნით.

დადასტურების თარიღი: 2020 წლის 2 ივლისი 
დაწყების თარიღი: 2020 წლის  15 სექტემბერი

ინდონეზია: რძის პროდუქტების მწარმოებელი 
ფერმერებისს მხარდაჭერის და საკვების 
უვნებლობის პროექტი 

გამოქვეყნების თარიღი: 2021 წლის აპრილი 
დამატებითი კითხვებისთვის მოგვმართეთ:

ტელ.: +63 2 8632 6540 
newbusiness@adb.org

შენიშვნა: $ = აშშ დოლარი

CMD Miss Cimory-ის პროდუქტების პირდაპირი გაყიდვით მნიშვნელოვან კომერციულ და სოციალურ კეთილდღეობას ქმნის. (ფოტო: Cimory)
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2020 პროექტები 
აგრობიზნესი 

დამკვეთი: Ulaanbaatar Flour Limited Liability Company (UBF) და Tavan Bogd Foods Limited Liability Company 
(TBF)

ADB-ის ძალისხმევა: $10 მილიონიანი სესხი UBF-თვის ჩვეულებრივი საწარმოო რესურსებიდან; $5.0 
მილიონიანი სესხი TBF-თვის ჩვეულებრივი საწარმოო რესურსებიდან;

ძირითადი მახასიათებლები:

• პროექტი ხელს შეუწყობს ხორბლის ფქვილის — რომელიც მონღოლთა კვების რაციონის მნიშვნელოვან 
ნაწილს წარმოადგენს — და ფქვილის პროდუქტების სტაბილურ მომარაგებას. პროექტი ასევე ხელს 
შეუწყობს ხორბლის 4, 000 ფერმერისა და ფერმის თანამშრომლის, UBF-სა და TBF-ის 1, 200-ზე მეტი 
თანამშრომლის და UBF-ის 2, 000 გაყიდვების აგენტის შენარჩუნებას.

• UBF არის ფქვილის უმსხვილესი მწარმოებელი მონღოლეთში და ხორბლის ფქვილის ბაზრის 35%-ზე მეტი 
წილი უკავია. TBF მონღოლეთში ამუშავებს KFC და Pizza Hut-ს და ახდენს ხორბლის ფქვილის, 
ბოსტნეულის, კარტოფილის, და საქონლის ხორცის ადგილობრივ მიწოდებას. UBF და TBF Tavan Bogd 
Group-ის ნაწილს წარმოადგენენ, რომელიც ქვეყნის მომხმარებელზე ორიენტირებული ჯგუფია.

•	
ADB-სი წვლილი: 
• დაუყოვნებლივი ლიკვიდურობით უზრუნველყოფა UBF-სა და TBF-ს სამუშაო კაპიტალის 
საჭიროებების დასაფინანსებლად, რადგან სესხები ქვეყნის ფინანსურ ბაზარზე ამ ეტაპზე 
ხელმისაწვდომი არ არის.
• ADB უზრუნველყოფს ქვეყანაში ამჟამად არსებული გენდერული თანასწორობის მდგომარეობის 
შენარჩუნებას, მიუხედავად იმ ზეგავლენისა, რომელსაც კრიზისი ახდენს ქალებზე, ასევე კომპანიაში და 
UBF-ის პარტნიორ კომპანიებში დასაქმებული ქალების შენარჩუნებას, და TBF-ის საზოგადოებასთან 
ურთიერთობაში ჩართულობას
• გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის.
დადასტურების თარიღი: 2020 წლის 29 სექტემბერი
დაწყების თარიღი: 2020 წლის 29 სექტემბერი

მონღოლეთი: კოვიდ-19 პირობებში ტავან-ბოგდოს 
ხორბლის მომარაგების ქსელის ლიკვიდურობის 
მხარდაჭერის პროექტი

გამოქვეყნების თარიღი: 2021 წლის აპრილი 
დამატებითი კითხვებისთვის მოგვმართეთ:

ტელ.: +63 2 8632 6540 
newbusiness@adb.org

შენიშვნა: $ = აშშ დოლარი

მონღოლეთის ხობლის მწარმოებლები და საწარმოში დასაქმებულები, ისევე როგორც UBF-ის და TBF-ის თანამშრომლები ADB-ის სასესხო პროექტის წყალობით 
შემოსავალს არ დაკარგავენ.  (ფოტო:  UBF).
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2020 პროექტები 
აგრობიზნესი 

დამკვეთი: Olam International Limited (OIL) და Olam Treasury Private Limited (OTPL) ADB-ის

ძალისხმევა: $93.8 მილიონიანი სესხი ჩვეულებრივი საწარმოო რესურსებიდან

ძირითადი მახასიათებლები: 

• პროექტი ხელს შეუწყობს კორონავირუსით (კოვიდ-19) დაზარალებული მცირე
ფერმერების შემოსავლის შენარჩუნებას ინდონეზიაში, პაპუა ახალ გვინეასა და 
ვიეტნამში, რისთვისაც სამუშაო კაპიტალს მიიღებს OIL-ს და OTPL-ს მათ მიერ 
ფერმერებისგან ნედლეულის შესყიდვების გაზრდის მიზნით.
• Olam არის გლობალური, ინტეგრირებული აგრობიზნესი, რომელსაც პირდაპირ მცირე
ფერმერებისგან შესყიდვების უნიკალური ბიზნეს მოდელი გააჩნია. Olam 
წარმოდგენილია სინგაპურის საფონდო ბირჟაზე, და მის მეწილეებს წარმოადგენენ 

• Temasek (53.5%) და Mitsubishi Corporation (17.4%).

ADB-ის წვლილი:
• ADB-ის მიერ გაცემული სამუშაო კაპიტალის სესხი ხელს შეუწყობს მცირე ფერმერების 
სამუშაო კაპიტალზე წვდომას, და შეავსებს ფინანსურ დანაკლისს, რომლის მოძიება ამ 
ეტაპზე კომერციული ბანკებიდან შეზღუდულია.
• კოვიდ-19-ის კონტექსტში დაფინასებული პროექტის ძლიერი გენდერული
კომპონენტი იმ ზეგავლენას შეარბილებს, რომელიც პანდემიამ მოახდინა ფერმერ და 
სოფლად სიღარიბეში მცხოვრებ ქალებზე.

დადასტურების თარიღი: 2020 წლის 4 ნოემბერი 
დაწყების თარიღი: 2020 წლის 9 დეკემბერი

რეგიონული: კოვიდ-19 პირობებში მცირე 
ფერმერების მხარდაჭერის პროექტი 

გამოქვეყნების თარიღი: 2021 წლის აპრილი 
დამატებითი კითხვებისთვის მოგვმართეთ: 

ტელ.: +63 2 8632 6540 
newbusiness@adb.org

შენიშვნა: $ = აშშ დოლარი

პროექტის დაფინანსებით Olam-ს ექნება სამუშაო კაპიტალი, რითაც შეძლებს მეტი ყავის, კაკაოს და სხვა მაღალი ღირებულების მქონე 
პროდუქტის სეძენას ინდონეზიის, პაპუა ახალი გვინეის და ვიეტნამის მცირე ფერმერებისგან (მარტინ ლემოინის ფოტო).

mailto:newbusiness@adb.org


ASIAN DEVELOPMENT BANK
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აზიის განვითარების ბანკის შესახებ

ADB-ის მიზანია, ხელი შეუწყოს აზიისა და წყნარი ოკეანის რეგიონის 
წარმატებულ, მრავალმხრივ, მედეგ და მდგრად განვითარებას. 
ამავდროულად, ის კვლავაც აგრძელებს მუშაობას რეგიონში უკიდურესი 
სიღარიბის აღმოსაფხვრელად. 1966 წელს დაარსებული ორგანიზაცია 
აერთიანებს 68 ქვეყანას, მათ შორის 49 აზიის რეგიონიდანაა წარმოდგენილი. 
ორგანიზაციის წევრი განვითარებადი ქვეყნების დახმარების მთავარ 
ხელსაწყოებს წარმოადგენს პოლიტიკის შესახებ დიალოგი, სესხები, კერძო 
კაპიტალდაბანდება, გარანტიები, გრანტები და ტექნიკური დახმარება. 

Creative Commons Attribution 3.0 IGO license (CC BY 3.0 IGO)
© 2021 ADB. . CC ლიცენზია არ შეესაბამება წინამდებარე გამოცემაში გამოყენებულ არა-
ADB საავტორო უფლებების მასალებს.

დამატებითი კითხვებისთვის მოგვმართეთ: 
Tel +63 2 8632 6540
ელ-ფოსტა: newbusiness@adb.org

შენიშვნები: 
გარეკანზე: აზიის განვითარების ბანკი ჩართულია კერძო სექტორის განვითარების 
პროექტებში. ყველა ფოტო მომზადებულია ADB-ის მიერ, თუ სხვაგვარად არ იქნა 
მითითებული. 

OUR SECTOR FOCUS

Finance and capital markets 
Providing better access to 
higher-quality financial services 
across Asia’s developing markets

Environmental protection 
Developing sources
of renewable energy
and encouraging
energy efficiency 

Sustainable agribusiness 
Promoting environmentally 
friendly food production, 
processing, and distribution

Infrastructure
Catalyzing economic growth 
and social equity via energy, 
waste, water, transport, and 
telecommunications facilities 

Education  
Building human capital
through the expansion of basic 
and higher education services

Health
Supporting private providers 
of high-quality and affordable 
health care

https://www.adb.org/terms-use#openaccess
PSN ARM21067-3. 

http://www.adb.org/publications/corrigenda
pubsmarketing@adb.org
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